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Aos vinte dias do mês de setembro de 2018, às 10:30h, na Sala Mata Medonha, do 1 
Campus Sosígenes Costa, Porto Seguro/BA, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária do 2 
Colegiado do Curso de Direito, por convocação e sob a Presidência da Coordenadora 3 
Pro Tempore do Curso de Direito Profa. Nathália Lipovetsky. Além desta, estiveram 4 
presentes os/as docentes: Carolina Bessa (metapresencialmente), Cristina Grobério 5 

Pazó, David Fonseca (metapresencialmente), Lidyane Ferreira, Luiz Antônio Araújo, 6 
Maria do Carmo Rebouças, e Patrícia Del Nero. Os trabalhos foram conduzidos de 7 

acordo com a pauta única previamente enviada, para deliberação quanto às 8 
possibilidades de preenchimento das vagas remanescesnte do Edital 11/2018. O 9 
Colegiado pro tempore do Curso de 2º Ciclo em Direito optou por consultar as 10 
instâncias superiores da Administração a respeito da viabilidade, sobretudo temporal, de 11 

se realizar novo concurso, de mesmo perfil, para destinação das duas vagas não 12 
preenchidas no concurso do Edital 11/2018. Ficou consensuado que, tendo em vista as 13 
necessidades iminentes de oferta de componentes na área de direito privado, a melhor 14 

alternativa para a Universidade é a realização de concurso para o perfil de formação 15 
originalmente solicitado: Direito Civil, Direito Empresarial, Relações de Consumo e 16 

Prática Jurídica Cível, com exigência de graduação em Direito e doutorado em Direito 17 
ou áreas afins, em regime de 40h com Dedicação Exclusiva. Ficou ainda definido que 18 
não existe, a priori, interesse nas opções de que sejam preenchidas essas vagas por meio 19 

de redistribuição ou da convocação de candidatos/as aprovados/as em segundo lugar em 20 

outros concursos, uma vez que, em sendo viável a realização do concurso para 21 
preencher as duas vagas, é essa a melhor forma de atender as necessidades do Curso. 22 
Eu, Nathália Lipovetsky, digitei a presente ata, que uma vez lida e achada conforme, vai 23 
assinada por mim e todos os presentes. 24 


