
_________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Universitária c/ 5ª Avenida – Faculdade de Direito da UFG, Setor Universitário, CEP: 74605-220,  Goiânia – GO 

Telefones: +55 62 3209-6155  Site: ppgdp.direito.ufg.br 

 
 

Goiânia, 25 de janeiro de 2021. 

 

Convocação de Reunião em Ambiente Remoto 02/2021–PPGDP/UFG 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da UFG, Prof. Dr. 

Saulo de Oliveira Pinto Coelho, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e de acordo com o 

previsto na Resolução Interna n. 03/2017 do PPGDP-UFG, convoca todos os docentes e 

representantes discentes do PPGDP/UFG para Reunião em ambiente virtual da CPG a ser realizada 

no dia 28 de janeiro 2021 (quinta-feira), com deliberações entre 8h e 16h deste dia, para tratativa 

dos seguintes pontos dessa pauta, com respectivos encaminhamentos de votação: 

 

1. Homologação da aprovação ad referendum das seguintes composições de banca: Ricardo Luiz 

Alves: Franciele Cardoso, Silzia Alves, Najla Frattari e Pablo Ornelas, como membros e Pedro 

Sérgio dos Santos e Arnaldo Bastos, como suplentes. Maria Antônia: Franciele Cardoso, Najla 

Frattari, José Querino, e Fernanda Ifanger, como membros e Pedro Sérgio e Arnaldo Bastos, como 

suplentes. Cristiane Panatieri: Franciele Cardoso, Pedro Sérgio e Ricardo Cappi, como membros 

e Bartira Macedo e Arnaldo Bastos, como suplentes. Fabiana Frederico: Platon Neto, José 

Querino e Leonardo Silva Nunes, como membros e Silzia Alves e Francisco Tavares, como 

suplentes. Daniel Torres: Silzia Alves, Andréa Abrahão, e Clarissa Sampaio Silva, como membros 

e José Querino e Roberto Lincoln, como suplentes. Júlia Tomas: Platon Neto, José Querino e 

Élida Graziane, como membros e Cleuler Neves e Francisco Tavares, como suplentes. Alice 

Veloso: Saulo Coelho, José Querino e José Adércio Leite, como membros e Robert Bonifácio e 

Rildo Mourão, como suplentes. Ronaldo Soares: Franciele Cardoso, Cleuler Neves e Davi 

Tangerino, como membros e Andrea Abrahão e Arnaldo Bastos, como suplentes. Adriano 

Firmino: Cleuler Neves, Pedro Sérgio e Antônio Henrique Graciano, como membros e Franciele 

Cardoso e João Porto, como suplentes. 

Encaminhamento de Votação: "Pauta 1 Aprovada", se concorda com as formações de banca 

indicadas acima; "Pauta 2 Reprovado", se discorda de uma ou mais indicações. 

 

2. Definição da Comissão da Seleção de Bolsistas Produtividade 2021 (Convocatória 01/2021). 

Seguindo as instruções da Convocatória, foi definida, por Portaria, a Comissão Certificadora 

da Seleção de Bolsistas de Produtividade 2021 do PPGDP-UFG, composta por Osvaldo 

Carvalho (Pós-doutorando PPGDP-UFG) e por Francisco Tavares (PPGIDH-UFG). 

Encaminhamento de votação: "Pauta 2 Aprovado" se concorda em ratificar e homologar a 

indicação dos dois docentes supra elencados; "Pauta 2 Reprovado", se discorda da comissão 

indicada. 



_________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Universitária c/ 5ª Avenida – Faculdade de Direito da UFG, Setor Universitário, CEP: 74605-220,  Goiânia – GO 

Telefones: +55 62 3209-6155  Site: ppgdp.direito.ufg.br 

 

3. Homologação da aprovação ad referendum dos créditos relativos às atividades 

complementares aos seguintes alunos: Augusto Corrêa de Sousa (4 créditos), Maria Antônia 

(4 Créditos), Júlia Tomás (5 créditos), Ricardo Luiz (4 créditos), Cristiane Panatieri (6 

créditos), Alan Kardec (4 créditos) e Lucas Velasco (6 créditos). Pareceres em anexo. 

Encaminhamento de votação: "Pauta 3 Aprovado" se concorda com as aprovações de créditos de 

atividades complementares; "Pauta 3 Reprovado", se discorda de uma ou mais dos pareceres 

emitidos. 

 

4. Definição da Comissão de Bolsas Discentes do PPGDP-UFG, tendo em vista o Edital de 

Bolsas de Mestrado e Doutorado 01/2021 da FAPEG. Indicada a seguinte Comissão: 

Professores: Saulo Coelho (coordenador, presidente da Comissão nos termos do edital 

FAPEG), Fabrício Motta, José Querino, Osvaldo Carvalho; e a representante discente 

Cristiane Panatieri. 

Encaminhamento de votação: "Pauta 4 Aprovado" se concorda com a comissão indicada; "Pauta 4 

Reprovado", se discorda. 

 

5. Seleção para alunos especiais 2021-1. Proposta da Coordenação: tendo em vista que serão 

apenas duas disciplinas a serem lecionadas em 2020-1 e que foram ofertadas diversas 

oportunidades para cursar disciplinas como aluno especial em 2020, a proposta é não ofertar 

seleção de alunos especiais em 2021-1 e realizar esta seleção no final do semestre, para o 

semestre 2021-2. 

Encaminhamento de votação: "Pauta 5 Aprovado" se concorda com proposta; "Pauta 5 

Reprovado", se discorda. 

 

6. Mudança de orientação discente Larissa Bazerlay. O professor orientador, Fabricio Motta, 

apresentou requerimento de mudança de orientação, fundamentando que esgotou as 

tentativas de colaborar com o desenvolvimento da parte mais carente da pesquisa no 

momento, que diz respeito às incursões empíricas da mesma. O professor Cleuler foi sugerido 

pelo professor Motta como substituto e aceitou (Cleuler na orientação principal e Motta como 

co-orientador). Tendo em vista a mudança de orientação, propõe-se conceder um prazo 

adicional de 60 sessenta dias à mestranda.  

Encaminhamento de votação: "Pauta 6 Aprovado" se concorda com os encaminhamentos quanto à 

mudança de orientação de Larissa Bazerlay; "Pauta 6 Reprovado", se discorda dos 

encaminhamentos supra indicados. 

 

Esta coordenação ressalta que, caso a maioria dos membros da CPG entenda por discutir mais 

detalhadamente algum dos temas, ou por encaminhar outras propostas de votação, o respectivo 

ponto de pauta será postergado para a próxima reunião via presencial (GoogleMeet). 
 

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho 


