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Goiânia, 15 de março de 2021. 

 

Convocação de Reunião Remota 03/2021– 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 docentes0 e representantes discentes do 

PPGDP/UFG para Reunião em ambiente virtual remoto assíncrono da CPG a ser realizada no dia 17 de 

março 2021 (quarta-feira), com deliberações entre 8h e 16h deste dia, para tratativa do seguinte ponto de 

pauta, com respectivo encaminhamento de votação: 

 

1. Análise do pedido de remoção para a FD-UFG de Francisco da Mata Machado Tavares (FCS-UFG), 

quanto ao interesse institucional do Programa na Remoção, haja visto despacho da Direção solicitando 

manifestação do Programa quanto ao pedido. A solicitação da Direção se dá em razão da vaga existente 

na FD e inicialmente prevista para concurso que deveria atender tanto a graduação como o PPGDP-UFG. 

Veja-se em anexo o pedido do interessado, e o respectivo despacho da Direção. 

Encaminhamento de votação: propõe-se que o Programa responda afirmativamente quanto ao interesse 

institucional no pedido de remoção, haja visto que se trata de docente experiente, com boa produção 

científica (atende aos requisitos da resolução do programa para credenciamento) e com colaborações no 

Programa, além de pesquisas atualmente em Sociologia Fiscal, temática pertinente a um dos projetos 

institucionais do PPGDP-UFG. 

Votação: "Aprovado", caso concorde com o encaminhamento pela manifestação positiva de interesse 

institucional do PPGDP-UFG pela remoção do professor Francisco Tavares; "Reprovado", caso discorde. 

 

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

detalhadamente algum dos temas, ou por encaminhar outras proposta diversa de votação, o respectivo ponto 

de pauta será postergado para a próxima reunião síncrona (GoogleMeet). 

 

 

Prof. Dr. Saulo de Oliveira Pinto Coelho 

Coordenador do PPGDP/FD-UFG 


