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Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de 2021, Pelotas, sob a Presidência do Coordenador do
Programa, professor Bruno Rotta Almeida, e com o comparecimento dos professores Alexandre Fernades
Gastal, Ana Clara Corrêa Henning, Fernando Costa de Azevedo, Guilherme Camargo Massaú, Itiberê de
Oliveira Castellano Rodrigues, Jane Gombar, Karinne Emmanoela Goettems dos Santos, Marcelo Nunes
Apolinário, Márcia Rodrigues Bertoldi, Maria das Graças Pinto de Britto e Valmôr Scott Jr., membros do
Colegiado do PPGD, dos representantes discentes, Renata Xavier Corrêa, Turma 2021, Henrique Posser,
Turma 2020, Bruna Hoisler Sallet, Turma 2019. Justificada a ausência da secretária Paloa Pirez
Valério. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões: 1) Informes: Série de lives "Textos
e(m) diálogos" no Instagram; I Workshop Interno de Autoavaliação do PPGD/UFPel (13 e 14 de
outubro de 2021): A Coordenação fez os informes dos eventos acima, agradecendo a colaboração de
todos envolvidos e convidado para acompanhar as atividades. 2) Homologação seleção dos candidatos
no Processo Seletivo para aluno Especial - T. 2021/2 - Edital 90/2021: a Comissão de Seleção
informou ao Colegiado os candidatos selecionados nas disciplinas que oferecem vagas, conforme Edital.
Ainda, pontuaram que em algumas disciplinas foram acrescidas vagas, conforme documento anexo.
Ressaltaram, por fim, que os resultados foram divulgados na página do Programa. Processo nº
23110.018825/2021-71. A decisão da Comissão de Seleção e de alguns professores em selecionar maior
número de vagas que as apresentadas no respectivo Edital decorre do fato de considerar, de boa-fé, que o
elevado número de inscritos possibilitava o acesso ao direito à educação superior para mais interessados,
não havendo prejuízo à seleção. Homologado, com apenas um voto contrário da Profa Márcia, que
considera prejudicial ao Programa o descumprimento do Edital e do Regimento Interno. 3) Recursos
Próprios arrecadados no Processo Seletivo para aluno Especial - T. 2021/2 - Edital 90/2021: a
Comissão de Seleção informou que foram arrecadados o total de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos a
Reais), referente a 84 inscritos pagantes, do total de 95 inscritos no processo seletivo. Os valor, na
integralidade, foi atribuído à natureza de despesa - 339039: Serviços de terceiros - Pessoa jurídica
para  serviços de publicação de livro e tradução. 4) Homologação das inscrições no Processo Seletivo
para aluno Regular - T. 2022 - Edital 112/2021: a Comissão de Seleção apresentou a lista (documento
anexo) de candidatos homologados no processo seletivo, que é, por unanimidade, homologada pelo
Colegiado. Processo nº 23110.021482/2021-22. 5) Recursos Próprios arrecadados no Processo
Seletivo para aluno Regular - T. 2022 - Edital 112/2021: a Comissão de Seleção informou que foram
realizadas 101 inscrições, destes 10 eram isentos, totalizando 91 pagantes, o que corresponde a
R$13.650,00 (Treze mil seiscentos e cinquenta Reais) de recursos próprios, que foram destinados para a
natureza de despesa - serviços de publicação de livro e tradução. 6) Homologação das respostas aos
recursos no Processo Seletivo para aluno Regular - T. 2022 - Edital 112/2021: O Colegiado
homologou unanimemente.  7) Homologar entrega da documentação necessária para Qualificação
dos discentes descritos abaixo da Turma 2020: enfatiza-se que ambas entregaram a documentação
dentro do prazo deferido na Ata 05/2021. a) Eponina Vitola Boeira: tendo comprovado a proficiência, o
cumprimento do número mínimo de créditos e enviado, por e-mail, cópia do projeto da qualificação
(exigências do Regimento Interno), bem como tendo entregado o formulário de orientações devidamente
assinado, o Colegiado homologa a data de defesa da Qualificação, agendada para o dia
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25/08/2021. b) Lara Veiras Collares: tendo comprovado a proficiência, o cumprimento do número
mínimo de créditos e enviado, por e-mail, cópia do projeto da qualificação (exigências do Regimento
Interno), bem como tendo entregado o formulário de orientações devidamente assinado, o Colegiado
homologa a data de defesa da Qualificação, agendada para o dia 27/08/2021. 8) Homologação
da aprovação na Defesa de Qualificação, T. 2020: conforme documentos apresentados e com a
anuência de todos os orientadores, o Colegiado homologa a aprovação dos discentes descritos a seguir: a)
Cauê Molina Andreazza: aprovado em 15/07/2021. Prof.ª Dr.ª Márcia Rodrigues Bertoldi -
Orientadora (UFPel - PPGD) Prof.ª Dr.ª Jane Gombar- Membro interno (UFPel - PPGD) Prof.ª Dr.ª
Norma Sueli Padilha – Membro externo (UFSC) Título do Projeto: Meio ambiente do trabalho e Reforma
Trabalhista no Brasil: uma análise à luz do direito fundamental ao meio ambiente do trabalho
equilibrado; b) Priscila Venzke Mielke: aprovada em 12/07/2021. Alexandre Fernandes Gastal -
Orientador (UFPel - PPGD); Prof.ª Dr.ª Karinne Emanoela Goettems dos Santos - membro interno; Prof.ª
Dr.ª Eugênia Antunes Dias – Membro externo (PPGE). Título do Projeto: O processo estrutural como
instrumento para a concretização de políticas públicas de acesso à educação infantil de zero a três anos no
município de Pelotas/RS; c) Rafaella Soares Fraga: aprovada em 15/07/2021. Bruno Rotta Almeida -
Orientador (UFPel - PPGD); Prof.ª Dr.ª Marília de Nardin Budó – Membro externo; Prof.ª Dr.ª Olga
Maria Boschi Aguiar de Oliveira – Membro externo (Colaboradora Do PPGD - UFPel). Título do
Projeto: Precariedade laboral das mulheres que atuam na área da saúde no enfrentamento à pandemia de
coronavírus na cidade de São Lourenço do Sul/RS: uma análise a partir da abordagem dos crimes de
sistema e dos danos sociais; d) Silvia Helena Gomes: aprovada em 23/07/2021. Marcelo Nunes
Apolinário - Orientador (UFPel - PPGD); Profa. Dra. Jane Gombar - Coorientadora (PPGD - UFPel);
Prof.ª Dr.ª Ana Clara Correa Henning - membro interno; Prof. Dr. Renato Duro Dias – Membro externo
(PPGD FURG). Título do Projeto: Trabalho rural fronteiriço: Aplicação da legislação laboral para os
trabalhadores nos municípios conurbados Livramento/Brasil e Rivera/Uruguai; e) Tássia Rodrigues
Moreira: aprovada em 06/07/2021. Prof.ª Dr.ª Karinne Emanoela Goettems dos Santos -
Orientadora (UFPel - PPGD); Prof.ª Dr.ª Márcia Rodrigues Bertoldi - membro interno; Prof. Dr. Cesar
Augusto Luiz Leonardo – Membro externo (UNIVEM). Título do Projeto: O uso da tecnologia para o
aprimoramento do acesso à justiça: entre a vulnerabilidade e a efetivação; f) Wilian Peres
Chaves: aprovado em 22/07/2021. Prof.ª Dr.ª Márcia Rodrigues Bertoldi - Orientadora Profa Dra Jael
Sânera Sigales Gonçalves - Coorientadora Profa Dra Guilherme Camargo Massaú (UFPel - PPGD)
Prof.Dr. Elenise Felzke Schonardie (UNIJUI) Cristine Jaques Ribeiro (UCPel). Título do Projeto: Direito
à moradia e justiça socioambiental em Pelotas/RS: o caso da ocupação da Estrada do
Engenho; g) Fabricio Souto Maffini:  aprovado em 23/07/2021. Prof. Dr. Alexandre Fernandes Gastal
- Orientador (UFPel - PPGD); Prof.ª Dr.ª Márcia Rodrigues Bertoldi - membro interno; Prof. Dr. João
Helio Ferreira Pes – Membro externo (UFSC). Título do Projeto: O Processo Estrutural como instrumento
apto à efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado através dos princípios da
Precaução e da Equidade Intergeracional; h) Rafaela Peres Castanho: aprovada em 15/07/2021. Prof.
Dr. Bruno Rotta Almeida - Orientador (UFPel - PPGD), Prof.ª Dr.ª Maria das Graças Pinto de Britto –
Membro interno Prof.ª Dr.ª Elaine Cristina Pimentel Costa – Membro (PPGD-UFAL). Título do
Projeto: Encarceramento de mulheres mães: reflexos para as entidades familiares monoparentais; i)
Ândreo da Silva Almeida: aprovado em 28/07/2021. Prof. Dr. Marcelo Nunes Apolinário -
Orientador (UFPel - PPGD); Prof. Dr. Alexandre Fernandes Gastal- membro interno; Prof. Dr. Álvaro
Augusto de Borba Barreto – Membro externo (PPGCPol). Título do Projeto: A aplicação das teorias dos
diálogos institucionais na efetivação dos direitos sociais pelo Poder Judiciário: uma análise a partir dos
julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão;  j) Denice Machado de
Campos: aprovada em 28/07/2021. Prof. Dr. Guilherme Camargo Massaú, Prof.ª Dr.ªMaria das Graças
Pinto de Britto - Membro interno (UFPel - PPGD), Prof.ª Dr.ª Maria da Glória Costa Gonçalves de Sousa
Aquino - Membro externo - Universidade Federa do Maranhão - UFMA. Título do Projeto: A
Constelação Familiar sob a perspectiva do acesso à justiça: em busca da efetividade processual no âmbito
dos conflitos familiares levados ao Poder Judiciário; k) Eponina Vitola Boeira: aprovada em
25/08/2021 - Banca: Prof.ª Dr.ª Ana Clara Correa Henning - Orientadora (UFPel - PPGD) Prof.ª Dr.ª
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Karinne Emanoela Goettems dos Santos - Membro interno (UFPel - PPGD) Prof.ª Dr.ª Raquel Fabiana
Lopes Sparemberger - Membro externo - (FURG - PPGD). Título do Projeto: Saberes e (r)existências na
busca pela moradia, por mulheres assentadas na periferia da cidade de Bagé/RS: um estudo sobre a
efetivação do direito social à moradia e os reflexos no acesso a outros direitos sociais; l) Lara Veiras
Collares: aprovada em 27/08/2021. Prof.ª Dr.ª Ana Clara Correa Henning - Orientadora (UFPel -
PPGD) Prof.ª Dr.ª Karinne Emanoela Goettems dos Santos - Membro interno (UFPel - PPGD) Prof.ª Dr.ª
Raquel Fabiana Lopes Sparemberger - Membro externo - (FURG - PPGD). Título do Projeto: Estratégias
para o acesso ao trabalho: um espaço decolonial para o protagonismo feminino. 9) Homologação
da aprovação na Defesa de Dissertação, T. 2019: a) BRUNA HOISLER SALLET: em 30 de
julho de 2021, sob orientação do Professor Doutor BRUNO ROTTA ALMEIDA,  a discente BRUNA
HOISLER SALLET defendeu sua Dissertação, trabalho intitulado "Acesso à justiça, pessoa indígena
presa e vulnerabilização étnica: uma análise da execução penal do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande
do Sul". A Banca, composta pelas professoras ANA CLARA CORREA HENNING, RAQUEL
FABIANA LOPES SPAREMBERGER e ANA LUISA ZAGO DE MORAES, aprovou a discente
com nota 10,0 - conceito "A", com Voto de Louvor. Em reunião, e formalmente por e-mail, o
orientador afirmou que a versão final da dissertação está revisada a aprovada. b) CAROLINA
POLVORA BICA: em 27 de julho de 2021, sob orientação do Professor Doutor GUILHERME
CAMARGO MASSAÚ, e coorientação do Professor Doutor Thiago Ribeiro Rafagnin, a discente
CAROLINA POLVORA BICA defendeu sua Dissertação, trabalho intitulado "Da infração ao
princípio da capacidade contributiva pela limitação das despesas educacionais no Imposto de Renda
Pessoa Física no Estado social brasileiro". A Banca, composta pelas professoras MARIA DAS
GRAÇAS PINTO DE BRITTO e LIANE FRANCISCA HÜNING PAZINATO, aprovou a discente
com nota 10,0 - conceito "A". Em reunião, e formalmente por e-mail, o orientador afirmou que a versão
final da dissertação está revisada a aprovada. c) THALES NIZOLLI SIQUEIRA: em 29 de julho de
2021, sob orientação da Professora Doutora MARIA DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO e
coorientação do Professor Doutor LUIZ ANTÔNIO BOGO CHIES, o discente THALES NIZOLLI
SIQUEIRA defendeu sua Dissertação, trabalho intitulado "O PROTAGONISMO DAS FACÇÕES
CRIMINAIS NA AGLOMERAÇÃO URBANA DO SUL: UM ESTUDO SOBRE A
COCULPABILIDADE ANTE O DIREITO SOCIAL À SEGURANÇA PÚBLICA". A Banca,
composta pelos professores MARCELO NUNES APOLINÁRIO e RODRIGO GUIRINGUELLI DE
AZEVEDO, aprovou o discente com nota 9,0 - conceito "A". Em reunião, e formalmente por e-mail, a
orientadora afirmou que a versão final da dissertação está revisada a aprovada. d) ENRIQUE OMAR
ROCHA SILVA ROCHA: em 30 de julho de 2021, sob orientação do Professor Doutor MARCELO
NUNES APOLINÁRIO, o discente ENRIQUE OMAR ROCHA SILVA ROCHA defendeu sua
Dissertação, trabalho intitulado "Segurança Pública e Proteção da Vida Humana: realidade nacional sobre
mortes violentas intencionais no período 2016 a 2019 e principais causas". A Banca, composta pelos
professores BRUNO ROTTA ALMEIDA, HUGO LEONARDO RODRIGUES SANTOS e LUÍS
ANTÔNIO BOGO CHIES, aprovou o discente com nota 8,0 - conceito "B". Em reunião, e formalmente
por e-mail, o orientador afirmou que a versão final da dissertação está revisada a
aprovada.  e) ROBERTA FORTUNATO SILVA: em 30 de julho de 2021, sob orientação da
Professora Doutora MÁRCIA RODRIGUES BERTOLDI, a discente ROBERTA FORTUNATO
SILVA defendeu sua Dissertação, trabalho intitulado "O conhecimento dos Direitos Sociais por catadores
autônomos de materiais e reutilizáveis das ruas conteinerizadas de Pelotas/RS". A Banca, composta pelos
professores KARINNE EMANOELA GOETTEMS DOS SANTOS e DANIEL RUBENS CENCI,
aprovou o discente com nota 10,0 - conceito "A". Em reunião, e formalmente por e-mail, a orientadora
afirmou que a versão final da dissertação está revisada a aprovada. f) ANDRÉIA LOURENÇO DE
ORNEL: em 30 de julho de 2021, sob orientação do Professor Doutor FERNANDO COSTA DE
AZEVEDO, a discente ANDRÉIA LOURENÇO DE ORNEL defendeu sua Dissertação, trabalho
intitulado "A publicidade infantil nos canais de youtubers mirins e a violação dos direitos da criança:
análise do canal Maria Clara e JP". A Banca, composta pelos professores MÁRCIA RODRIGUES
BERTOLDI e LUCIA SOUZA D'AQUINO, aprovou o discente com nota 9,0 - conceito "A". Em
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reunião, e formalmente por e-mail, o orientador afirmou que a versão final da dissertação está revisada a
aprovada. g) LUCAS BRAUNSTEIN DA CUNHA: em 08 de setembro de 2021, sob orientação da
Professora ANA CLARA CORRÊA HENNING, o discente LUCAS BRAUNSTEIN DA
CUNHA defendeu sua Dissertação, trabalho intitulado "Um Direito de Mitos, de Sonhos e de Donos:
Acesso à Justiça desde os Mbyá Guarani". A Banca, composta pelos professores VALMÔR SCOTT JR 
e PAULA CORRÊA HENNING, aprovou o discente com nota 10,0 - conceito "A". Em reunião, e
formalmente por e-mail, a orientadora afirmou que a versão final da dissertação está revisada a
aprovada. 10) Definição do início das aulas de 2022 para programação das matrículas e do Edital de
Aluno Especial 2022/1 e férias Paloma: retirado de pauta, para ser deliberado na próxima reunião. 11)
Prorrogação de Prazo requerido pela discente Carolina Höhn Falcão: a discente juntou
documentação, com a anuência da Orientadora, Profa. Ana Clara Correa Henning, e requereu a
prorrogação em 04 meses, da data então aprazada, 30/10/2021. O Colegiado, diante do caso esposado,
documentos anexos, deferiu o pedido prorrogando a defesa da dissertação até o dia até 31/01/2022. 12)
Análise do pedido apresentado pela discente Gimene Cunha: em julho de 2021 a discente Gimene
questionou a secretaria, por e-mail, quanto ao regramento do PPGD para alunas em licença maternidade,
em resposta a secretaria informou que a discente deveria encaminhar, após o nascimento do bebê, o
atestado médico para análise da perícia que formaliza a licença. Em setembro a discente juntou o atestado
informou à secretaria, por e-mail, que não enviou o atestado para a perícia, pois não tinha meios para isso
e, além disso, comunicou que havia conversado com os professores que ministram disciplinas optativas e
obrigatória em que está matricula no segundo semestre de 2021. A Secretaria enviou e-mail para os
docentes Guilherme, Itiberê, Marcelo e Márcia. Em resposta, os professores Marcelo e Itiberê aceitaram
abonar as faltas da discente, mesmo sem retorno da perícia; e o Professor Guilherme respondeu que não
recebeu comunicado da perícia sobre a ausência da mestranda, e indicou possibilidade de avaliações não
deixando expresso sobre o abono de faltas. Na reunião, a Professora Márcia, que ministra disciplina
obrigatória e é a orientadora da discente, listou na reunião suas razões e concluiu que irá abonar as faltas
mediante retorno da perícia médica da UFPel. Assim, muito embora alguns docentes tenham manifestado
a possibilidade de abono de faltas, o Colegiado recomendou a regularização da documentação junto à
perícia médica da UFPel.    

 

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNA HOISLER SALLET,
Usuário Externo, em 25/10/2021, às 17:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE POSSER MARTINS,
Usuário Externo, em 25/10/2021, às 18:11, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Renata Xavier Corrêa, Usuário
Externo, em 26/10/2021, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por VALMOR SCOTT JUNIOR,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 26/10/2021, às 17:35,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por JANE GOMBAR AZEVEDO
OLIVEIRA, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 26/10/2021, às
18:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por ITIBERE DE OLIVEIRA
CASTELLANO RODRIGUES, Professor do Magistério Superior/Adjunto,
em 26/10/2021, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por BRUNO ROTTA ALMEIDA,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 26/10/2021, às 20:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por FERNANDO COSTA DE AZEVEDO,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 26/10/2021, às 20:20,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por MARCIA RODRIGUES BERTOLDI,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 27/10/2021, às 11:22,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por MARCELO NUNES APOLINARIO,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 27/10/2021, às 14:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por GUILHERME CAMARGO MASSAU,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 28/10/2021, às 21:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por ANA CLARA CORREA HENNING,
Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 29/10/2021, às 14:01,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por KARINNE EMANOELA GOETTEMS
DOS SANTOS, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em
03/11/2021, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE FERNANDES
GASTAL, Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 03/11/2021,
às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º,
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por MARIA DAS GRACAS PINTO DE
BRITTO, Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 05/11/2021,
às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º,
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1417202 e o código CRC F52ED8C7.

Referência: Processo nº 23110.025891/2019-83 SEI nº 1417202
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