
ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE MESTRADO 
EM DIREITO DA FACULDADE DE DIREITO DE ALAGOAS – 

FDA/UFAL REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2015 
 

Aos dias (26) vinte e seis de agosto de dois mil e quinze, às dez horas, na sala da Secretaria 

do Programa de Mestrado em Direito, foi iniciada a Reunião do Colegiado do Curso de 

Mestrado de Direito da FDA/UFAL, com a presença dos professores doutores Marcos 

Ehrhardt (Coordenador do PPGD), Adrualdo Catão, José Barros, Querino Mallmann e do 

Assistente em Administração Fabrício Miranda. Devidamente justificadas as ausências dos 

professores doutores Alberto Jorge, Andreas Krell, George Sarmento e da representante dos 

discentes Carla Priscilla. Inicialmente foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Em 

seguida, passou-se à leitura da pauta prevista, tendo sido a presente reunião convocada para 

tratar dos seguintes pontos: 1) Avaliação da Produtividade do PPGD pela CAPES; 2) 

Requerimento do mestrando Pedro José Costa Melo para prorrogação do prazo para 

depósito da dissertação para Banca de Qualificação até dia 18/12/2015. O Coordenador deu 

prosseguimento aos trabalhos para analisar cada item da pauta em específico, saber: 1) 

Avaliação da Produtividade do PPGD pela CAPES: o Coordenador do PPGD informou 

a todos que esteve presente no Seminário de Avaliação dos PPGDs, realizado pela CAPES 

nos dias 20 e 21 de agosto de 2015; de acordo com o Prof. Marcos Ehrhardt, face à situação 

do PPGD/FDA/UFAL junto à CAPES, há a necessidade de que os docentes e discentes do 

Mestrado em Direito adequem suas produções intelectuais do período 2013-2016 aos 

critérios avaliativos da CAPES, a fim de garantir a elevação do conceito do PPGD. Todos 

os presentes concordaram em dar continuidade a esse tema na reunião agendada com todos 

os docentes para o dia 02/09/2015, na qual serão apresentados os critérios avaliativos da 

CAPES.  2) Requerimento do mestrando Pedro José Costa Melo para prorrogação do 

prazo para depósito da dissertação para Banca de Qualificação até dia 18/12/2015: 

ficou decidido que o Prof. Adrualdo Catão será o relator do Processo nº 

23065.018477/201587, originado pelo requerimento em questão. Nada mais havendo a ser 

tratado, eu, Fabrício Miranda ______, Assistente em Administração do Mestrado, lavrei a 

presente ata e assinei junto aos demais presentes. 
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